
Reducer slip og uheld 
med brug af SnowEx 
vognspredere. 

SD-95 drop spreader
3  Velegnet til gangstier og lignende
3  Reducerer risikoen for overforbrug af materiale

3 Professionel Walk behind spreder 
3 Spreder tørt og vådt salt 
3 Justerbar mængde 
3  En kraftig polyethylene beholder, som er lagt inde i en 

pulvermalet stålramme
3 Luftgummihjul 
3 Beholderkapacitet på 76 liter 
3 70 cm spredebredde 

SP-85 pedestrian spreader
3  En populær centrifugalspreder  

3 76 liters kapacitet 
3 Luftgummihjul på en smørbar aksel for let kørsel          
3 Rustfri stål og justerbar 
 flowmængde 
3 Styreskærme på 3 sider 
3 En robust forseglet gearboks 
 for lang levetid 
3 Beregnet til spredning af frit
 flydende tørsalt 
3 Beholder og overdække for at 
 beskytte materialet 
3 Spreder op til 6 meter i bredden 

SP-85SS
3  Som SP-85 men med rustfri stålramme for 

den ultimative beskyttelse 
mod korrosion

Leaders in snow and ice control!

Professionelle kvalitetsspredere, som giver en god 
udførelse. Ideel til stier og andre smalle steder. Fuld 
reservedelsforsyning på lager.  

NEW!
2010/’11

Season!

for

NEW!
2010/’11

Season!

for
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SnowEx Saltspreder

Små spredere

Højtydende  spredere for ethvert behov, fra centrifugalspreder 
til 3200 liter høj kapacitets spreder.

A Broadwood International product

SP-65
3 Ny spreder til et lille behov 
3 Ideel for private kunder 

3 47 liters beholder med overdækning 
3  Der er et topnet i beholderen til at tage klumper og andre 

genstande væk 
3 Justerbar materialemængde 
3 Beregnet til spredning af tørsalt 
3 Op til 6 meters spredebredde



SnowEx produkterne er produceret 
med en væsentlig nøgleegenskab 
– Lav vedligeholdelse.

Omgivelserne, som sprederen arbejder i, er korrosionsfremkaldende 
og barske. SnowEx produkterne er lavet således, at kun et 
reduceret antal dele kommer i berøring med dette hårde 
vejrmiljø – ingen lejer, remme eller andre mekaniske led og ingen 
brændstofmotor. 

Selve beholderen er lavet af polyethylene, hvilket betyder nul rust 
eller korrosion. Det er letvægtsmateriale sammenlignet med stål, og 
det maksimerer dermed den mængde salt, man kan have med på 
hver tur. Det er også med til at reducere vægten for selve køretøjet 
og sikre en meget enkel montering af sprederen på køretøjet. 

SnowEx sprederen er enkel at bruge 
og effektiv. 

3 Reducerer antal af personer der skal involveres. 
3 Reducerer antal af timer der skal bruges på jobbet.
3 Reducerer materialeforbruget. 
3 Reducerer omkostningerne.  
3 Reducerer forsikringspræmien.
3 Øger effektiviteten.
3 Øger størrelsen af kontrakten.
3 Øger personalets moral og motivation. 
3  Øger profitten af din organisation.
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SnowEx spreder er det 
professionelle valg i Danmark - 
for effektiv sne- og iskontrol. 

Designet og produceret til at arbejde under de hårdeste 
vejrmæssige forhold, SnowEx er bygget til at holde. Kontrol af 
sprederen fra kabinen betyder præcis styring af spredetallerken 
og fødesnegl. Derved kombineres kvaliteten med præcision, og 
dette giver brugeren mulighed for at undgå at sprede for meget 
eller ramme forkerte arealer. 

SnowEx tilbyder spredere fra 47 til 3200 liter, og de kan monteres 
på stort set alle køretøjer fra ATV til trucks m.v.. Hvis du behøver 
hjælp til at finde den rigtige SnowEx spreder til dit behov, bedes du 
kontakte din lokale forhandler, som vil glæde sig til at hjælp dig. 

Med stigende krav til sikkerhed og sundhed i arbejdet med 
sne- og iskontrol kan vi tilbyde et program, der opfylder disse 
betingelser bedst muligt. 

SnowEx – Er lederen i sne- og iskontrol 

Unikke kendetegn ved SnowEx 
produkter: 

3  12 volt DC drivmotor monteret i en vandtæt forsegling – giver 
en driftsikker kraft i alle situationer. 

3  Beholderen er lavet af meget kraftig og stærk polyethylene 
og er UV beskyttet.  Dette betyder ingen korrosioner men 
reduceret vægt. 

3  Kraftige siderammer – som har en meget kraftig styrke i 
deres konstruktion og som er elektrostatisk pulverlakerede.

3  Drivkraft – revolutionær transmission i hærdet stål og med 
bronzegear – ingen kæder, lejer, drivremme eller gear, der kan 
gå i stykker eller bryde sammen. 

3  Vejrbestandige elektriske ledninger og samlinger – for 
maksimal driftsikkerhed.  

3  Stålsnegl i fødesystemet giver et godt og præcist samspil med 
spredetallerken og er væsentligt mere præcist, end hvis der 
havde været brugt et båndsystem. 

3  Spredetallerken i høj kvalitet pulverlakeret stål og nogle 
tallerkener er i et polyethylen materiale og model 7000 har 
rustfri spredetallerken. 

Introduktion af hjertet af 
enhver 12 volt SnowEx 
spreder – Den unikke 
vandtætte driftsikre 
motor og gear i en
enhed. 
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Ingen brændstofmotorer, 
ingen remskiver, ingen 
tandhjul, ingen remme,

ingen kæder!

SnowEx sprederne er førende i innovation – her er blot nogle af de unikke egenskaber: 

 ATV’er  UTV’er  Firhjulstrækkere

 Pick-up’er  Lastbiler  Trailere

 Traktorer  Gaffeltrucks Ethvert køretøj der kan trække!

og andre anvendelsesmuligheder i denne brochure

Et net i toppen af beholderen forhindrer klumper 
i at komme ned til selve spredesystemet. 

Patenteret afdækning af drivsneglen for at få et 
optimalt materialeflow. 

En stærk stålsnegl for den ultimative holdbarhed 
og præcision med at trække materialet til 
spredetallerkenen. 

Højteknologisk - lavt vedligeholdelsesniveau 
design. 

Vibratorenheden holder materialet i bevægelse i 
maskinen mod spredesystemet. 

Kontrol af sprederen 
fra førerhuset.

Saltspredere Førende inden for sne- og iskontrol

SnowEx spredere – se dem i arbejde på: 

Fuld reservedelsback-up på alle 
SnowEx produkter, inklusive 

de helt små spredere.  
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Bygget til at arbejde – Vinter efter vinter 

Professionelle brugere af saltspredere arbejder længe, koldt og 
på skæve tidspunkter af døgnet. Det er derfor vigtigt, at udstyret 
er stabilt og driftsikkert – og i model SnowEx SP 1875 får man 
netop det. I flere år har SP-1875 bevist at være en driftsikker og 
effektiv spreder af sand og salt, om den så er monteret bagpå 
en pick-up eller på en kompakt traktor. Hvis kravet er en unik 
udførelse af spredning af sand og salt, skal du vælge SP-1875. 

Three Point 
Hitch TPM-175

En 
trepunktsadapter. 

Towbar Hitch 
TBH-175

Til montering på
køretøjets 
almindelige 
trækkrog 

Utility Mount 
UTM-175

Et tilbehør hvor 
man hurtigt kan 
på- og afmontere 
sprederen. 

Forklift 
Mount 
FLM-175

Pallegaffelsæt 
på truck eller 
lignende kan 
hurtigt omdannes 
til at være en 
saltspredermaskine. 

Trailed Mount
TLR-275

Velegnet til kørsel 
efter ATV eller 
andet tilsvarende 
køretøj. 

Dropside Mount 
DSM-175

Drop på bagsmæk er 
et tilbehør, der gør, 
at man kan montere 
sprederen utroligt enkelt 
på bagsmækken, og det 
samme når sprederen 
skal afmonteres.

Fork Sleeve Mount 
FSM-175

Kontrollér nemt for is 
på industriområder og 
lignende ved at bruge 
et pallegaffelsæt, som  
muliggør montering på 
trucks og lignende. 

Tractor Mount 
TPM-275

Et monteringskit som 
gør, man kan bruge 
traktorenheden til 
SnowEx sprederen. 

Bulk-Pro SP-1575
Designet og bygget til den professionelle: 
3 163 liters kapacitet 
3  Bruger Vee-Pro direkte snegle system og vibrator for at sikre 

et ensartet materialeflow 
3  Der er variabel hastighed på spreder og snegle system 
3 Integreret 3-punktsmontering til traktor SP-100

3 76 liters beholder 
3 Elektrisk styret flow-gate 
3 Variabel spredebredde via controller 
3 Kun beregnet til tørt og frit 

materiale (salt)

Mini-Pro SP-575
Øger standarden for spredere!
3 163 liters kapacitet
3 Robust ”alt vejr” beskyttelseslåg
3  Net forhindrer større dele i at komme ned til 

spredesystemet 
3 Variabel spredebredde via controller 
3 Et direkte snegle fødesystem 
3 Vibrator er standard. 

Fordele ved SnowEx sprederne: 
3  Designet til at levere en omkostningsmæssig effektiv 

løsning for problemet is og sne, ved at man kan udnytte 
standardkøretøjer til denne opgave. 

3  Alle sprederne benytter det unikke SnowEx 12 volt motor 
gear fødesystem - ingen remme, kuglelejer, mekaniske 
ledninger eller kæder, der kan gå i stykker. 

3  Alle beholdere er lavet af ikke korroderende, meget kraftigt 
polyethylene materiale. 

3  Kontrolpanelet er i førerhuset, så chaufføren kan sidde varmt 
og sikkert i kabinen. 

3  Ved en lang række af forskellige kapaciteter og forskellige 
monteringsudstyr er der en model til stort set alle pick-upper, 
trucks og lignende køretøjer. 

Flow-begrænser-enhed: 

Sprederen er designet til 
kommercielt brug med en lang 
række monteringsmuligheder til 
forskellige køretøjer.

Utility Spredere  
(for SP-100 / SP-575 / SP-1575)

Bulk-Pro SP-1875
3 254 liters kapacitet 
3 Vibrator for at maksimere 
 flowet til spredeenheden 
3 En effektiv bundsnegl sikrer

flowet til spredetallerkenen

3 På job med variabel spredebredde:
Det unikke kontrolsystem hvor man i 
førerhuset kan kontrollere spredebredde 
og -mængde på alle typer spredere. 

Rustfri stål flow-begrænser-enhed  
er tilgængelig som ekstra 
udstyr til SP-1575 og 
SP-1875. De forhindrer at 
et meget let løbende 
materiale kan drysse fra 
sprederen under transport. 

Montering af SP-1875 

Utility spredere Utility spredere (fortsat)

Drop Utility 
Mount 
DRM-175
Reducerer hvor højt 
SnowEx’en hænger 
på køretøjet for at få 
spredetallerken til 
at arbejde i et
lavere niveau og
 giver en lavere 
påfyldningshøjde. 
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SnowEx konceptet til montering på et lad er et 
revolutionerende gennembrud i sne- og is-kontrol-
teknologien. Med sprederen konstrueret i kraftigt 
polyethylene er den væsentligt lettere end i det 
traditionelle stål. 

Det kraftige 12 volt drivsystem sikrer lav vedligeholdelse uden 
kuglelejer, kæder og mekaniske led, remme eller forurenende 
motorer. Designet til at holde og til at levere et godt isfrit 
resultat. Der er sprederløsninger, som kan bruges på et fladt lad 
eller blive ”droppet” på siden af trucks, monteres på traktor og 
en lang række standardkøretøjer. 

Unikke egenskaber: 
3 En holdbar polyethylene beholder 
3 Lav vedligeholdelse af drivsystemerne 
3  Et direkte sneglsystem for konstant og præcis fødning af salt og 

sand til spredetallerkenen. 
3 Monteret på lad eller som en trailerløsning. 

Optional trailer (VPT-150)
Sprederne kan monteres på en SnowEx 
trailer, der er velegnet, når man kører 
på offentlig vej.

3 Passer til SP-3000 og SP-6000 
3  Ideel for arbejde på offentlig vej – den 
 har alle krævede tilladelser, og der er lys, 
 bremser og håndbremse på traileren 
3 Traileren kan bruges til andre formål, 
 da sprederen kan afmonteres
3  Unik spredekontrol, da kontrollen er i førerhuset. 
3  Klar til brug, når der er behov 

Optimum Flow Kit (OFK-020)
Optimum Flow Kit er et sæt, som kan være 
nødvendigt, når man skal sprede en miks af sand/
salt eller et andet saltmateriale. Det er et kitsæt, 
hvor der medfølger en ekstra vibrator, der gør, at 
man får vibreret lige over fødesneglen. 

1
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3

2
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SP-3000 SP-3000 with VPT-150 trailer SP-6000 SP-6000 with VPT-150 trailer

Shown with SP-6000 spreader
Fully 
road 
legal!

Vee-Pro SP-3000
En bulk spreder for trucks, ladvogne 
og kraftige 4-hjulstrækkere. 

3 380 liters kapacitet 
3 Fuld kontrol af spredebredden, 
 styret fra førerhuset
3 Et ”kvik” tilkoblingssystem af spredetallerkenen, som betyder, 
 at man kan fjerne denne enhed, når den ikke er i brug
3  En variabel spredebreddekontrol for præcis styring af 

spredetallerkenen og fødesneglen
3 12 volts vibrator sikrer et frit materialeflow 
3 Leveres med et kraftigt topdække af sprederen 
3 kraftige surringe stropper medfølger 

Vee-Pro SP-6000
Kraftig spreder designet specielt 
til større trucks og ladbiler med 
fladt lad. 

3 Egenskaberne er de samme 
 som på SP-3000, men med 
 en større 800 liters beholder. 
3 kan anvendes stabilt på vej, med op til 1 ton vægt

Nøgleegenskaber:

1.     Polyethylene beholder 
konstruktion. 

3 Eliminerer korrosion.
3  Er væsentlig lettere end 

stålkonstruktionen, hvilket 
betyder, at man har mere 
lastkapacitet på bilen p.g.a. den 
lave vægt. 

3 Forlænger levetiden på udstyret. 

2.     Patenteret funktions-
system

3 Effektivt flow af materialet.
3  Spreder op til 50/50 salt/sand 

blandet - med brug af tilbehør 
Optimal Flow Kit. 

3.    12 volts elektrisk 
drivsystem 

3  Lav vedligeholdelse af motor 
og gear, som er forseglet og 
indelukket. 

3 Der er kun få smøresteder.
3  Ingen kuglelejer, mekaniske led, 

kæder, remme eller lignende. 

4.    Uafhængig kontrol af 
spredetallerken og 
fødesnegl

3  For optimal spredning og 
mængdekontrol.

3  Sikrer en konstant og ensartet 
tilførsel af materiale. 

3  En meget præcis 
justeringsenhed med digitalt 
display 

3  Kontrollerer alle funktioner 
fra en controller som sidder i 
maskinens førerhus.  

5.    En kvik connect af 
spredetallerkenen 

3   Det betyder, at man kan montere 
hurtigt og afmontere hurtigt.

3   Truckens trækkrog bliver fri, når 
man ikke bruger sprederen. 

6.  Topnet 
3   Forhindrer at fremmedlegemer 

og store klumper kommer ned i 
spredesystemet. 

7.    Afdækning af 
 beholderen 
3  Sikrer at der ikke kommer 

fremmedlegemer eller fugt og 
vand ned i materialet. 

8.    Komplet kabelsæt i høj 
kvalitet

3   Sikrer at kabelsamlinger ikke 
irrer og konstant strømføring. 

Vee-Pro spredere
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NY SP-7000 
trailer spreder

- se side 8 07

De professionelles valg

3 Hold fast i 
den variable 
spredebredde 
Det unikke SnowEx spredesystem 
hvor man fra førerhuset styrer 
spredeprocessen. 

Tilbehør: 

TRK Flow restrictor tubes

Er en afdækning som kan begrænse flowet, især hvis 
det er et meget letløbende salt, og det er et ekstra 
tilbehør, som passer på SP-3000 og SP-6000. 



SnowEx V-Maxx er helt klart mesteren i spredning. 
Den er bygget til kompromisløs standard med bevist 
stabilitet og driftsikkerhed i de mest krævende 
omgivelser, og nu i fire forskellige størrelser. V-Maxx 
er en spreder, der vælges af brugeren med stort 
behov - til forholdsvis store arealer. 

Produktet består at det patenterede spredesystem og 
vibratorsystem, og med et meget driftsikkert og konstant flow 
fra snegl til et kvik connect spredetallerknen system. V-Maxx er 
designet til maksimal ydelse dag efter dag, vinter efter vinter. 
Kun SnowEx V-Maxx spreder tilbyder professionelle brugere fred 
i sindet via bevist stabilitet og driftsikkerhed.  

Nøgleegenskaber for alle V-Maxx 
spredere: 
3 Fuld kontrol af spredebredden og -mængden styres 
 komfortabelt fra førerhuset
3  En god vægtfordeling.  Spreder 100% salt til 100% sand p.g.a. 

det unikke design af spredebeholderen. 
3  Kvik connect af tallerkensprederen betyder, at man kan bruge 

trækkrogen på køretøjet, når man ikke bruger saltsprederen 
3  Et stærkt overdække af beholderen betyder, at materialet ikke 

modtager fugt
3 kraftige surrings stropper
3 kraftig beholder dækken

V-Maxx SP-7550
3 1200 liters beholder
3  Til montering 
 på fladt lad på 
 forskellige typer 
 af køretøjer eller 
 på en VMT-250 
 Trailer. 

V-Maxx SP-8500
En V-Maxx har en 
bevist høj ydelse. 
Spreder alle typer 
løst materiale. 

3 Som SP-7550 
 men med 1600 
 liters beholder 

V-Maxx spredere
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Tow-Pro  SP-7000 

Den nye Tow-Pro åbner en ny verden af 
spredemuligheder for professionelle brugere, der 
ønsker at kunne skifte mellem køretøjer, og som 
ikke ønsker at montere spredekontrolsystemet 
på de forskellige køretøjer. Sprederen er monteret 
på en trailerarm, og får sin energi fra et 12 volts 
power system. Alle køretøjer med en trækkrog 
kan køre med dette anlæg. Sæt spredekontrollen 
på, og du er i gang. 

Med denne trailer fra SnowEx, den nye SP-7000, er man ude 
over de traditionelle problemer, der kan være ved hjulbårne 
spredere. Når vi har koldt vejr, kan overfladen være glat, og 
hjulene kan ikke rigtig stå fast og trække sprederen. Dette er 
ikke et problem her, da man har en 12 volt power forsyning. 

Tow-Pro er bygget op og baseret på den velkendte teknologi 
fra de andre ladspredere ved lav vedligeholdelse af motor og 
gear.  Vibrator, fødesnegl, justering af spredetallerken og alle 
de ting er standard, hvilket betyder, at Tow-Pro er i stand til at 
håndtere alle typer af materialer let og uden risiko for svigtende 
spredning eller overspredning. En vejrfast controller sikrer fuld 
kontrol over sprederen, og den 1070 liter store polyethylene 

beholder betyder, at korrosion og vægtproblemer er 
minimeret. Salt bliver fordelt med en stor 18”/45 cm stål 
spredetallerken, og når Tow-Pro’en er parkeret, og det elektriske 
system er på off, er der ingen risiko for, at materialet forlader 
sprederen. 

Designet til brug ved lav hastighed på mindre veje, pladser som 
skoler, lufthavne og lignende.

Nøgleegenskaber:
3  En trækbar spreder, der får sin energi fra et on-board batteri 

power system
3  Det er ikke nødvendigt at trække nogen kabler fra bilen, når man 

bruger dette system
3  Batterisystemet på traileren kan blive løbende opladet fra det 

trækkende køretøjs ladesystem, hvis man ønsker det
3  Ideel til brug på forskellige pladser, parkeringspladser, hospitaler 

og lignende
3 Håndterer alle is-smelte-materialer  
3 Uafhængig spredetallerken og fødesnegl 
3 En vejrbestandig digital controller

En trailer (VMT-250) 
Man kan øge funktionaliteten på sin V-Maxx spreder ved at vælge 
SnowEx traileren. Når man bruger denne trailer, har man bedre 
mulighed for at skifte køretøj. Traileren opfylder alle de krav, der er til 
kørsel på offentlig vej, og den er velegnet til store arealer. 

3 Traileren kan også bruges til SP-7550 og SP-8500 
3  Ideel for arbejde på offentlig 
 vej, traileren har alle 
 godkendelser og faciliteter 
 til offentlig vej, 
 såsom lys og bremser.
3 Giver mulighed for at man 
 meget hurtigt kan bruge
  sin truck, bil o.s.v.  
3  Giver unikke muligheder 
 når man er ude at sprede 
 med sin SnowEx 
3  Klar til indsats, når der er 
 brug for det.  Montering 
 ikke nødvendig. 

3 On-the- move variabel 
spredebredde

Det unikke SnowEx system, hvor man 
fra førerhuset kan bestemme 
spredebredden, når man kører - fra 1,5 til 12 meter. 

Shown with SP-8500 spreader

Fully 
road 
legal!

NEW!
2010/’11

Season!

for

Digital weatherproof controller

Options:
Free-flow kit (FFK-020)
Et tilbehørssystem der gør, at man 
mere præcist kan styre materialet 
til fødesneglen - f.eks. hvis det er 
granulater eller andre materialer, der 
løber meget let. 

(available for SP-7550 only)08

Ingen brændstofmotorer, 
ingen remskiver, ingen 
tandhjul, ingen remme,

ingen kæder!



V-Maxx SP-9300 

Den nye SP-9300 udfylder mellemrummet mellem 
SP-8500 og SP-9500. Med en  kapacitet  på 2300 liter 
åbner den dørene for brugere med behov for større 
kapacitet end SP-7550 og SP-8500. 

3 3.5 ton totalvægt fuldlastet kan 
 transporteres af større ladbiler.

SP-7550 SP-8500 with VMT-250 trailer SP-9300 on a trailer SP-9500

Ingen brændstofmotorer, 
ingen remskiver, ingen 
tandhjul, ingen remme,

ingen kæder!

V-Maxx spredere (fortsat) Kongen af frosne veje!
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Lineær snegltransmission 
3 Meget høj trækkraft 
3  Variabel hastighed af sneglen

V-Maxx SP-9500
Kongen af frosne veje tager SnowEx op i de helt store behov. 

3 SnowEx er flagskibet i store saltspredere
3 Har en 3200 liters beholder
3 Ideel for ladbiler, der må bære sådan en høj vægt

6

Salt-Traxx

Optager sprederens funktioner præcist og nemt 
med Salt-Traxx. Salt-Traxx enheden fortæller ikke 
kun, hvor meget materiale der er brugt, men giver 
også information om dato, job og tid på start og slut 
på ruten. Denne funktion er en meget stor hjælp for 
brugere, der skal kunne dokumentere deres arbejde. 
Dette kan nu gøres på en mindre besværlig måde, det 
er en stor lettelse for brugeren.   

Nøgleegenskaber:
3 Kan monteres op på nuværende V-Maxx modeller bortset fra 
 SP-7550
3 Mulighed for at have forberedt job og rutenummer, start- og stoptid 
3 For hvert job registreres det, hvor meget materiale der er 
 blevet brugt 
3 Optager dato og tid for hver rute
3  Gemmer dataene i en transportabel usb, og dem kan man 
 oploade i et Excel format 

NEW!
2010/’11

Season!

for

NEW!
2010/’11

Season!

for

Tilbehør AccuSpray 
system. 
Se bagest i brochuren  

Bespoke trailer available 
end of Dec 2010

Reducerer omkostninger via 
præcist forbrug af salt

               Nøgleegenskaber:

1.    Polyethylene beholderkon-
struktion.

3  Eliminerer korrosion og 
forlænger levetiden på produktet. 

3 Er væsentligt lettere end stål. 
3  En lukket beholder uden 

samlinger. 

2.     Patenteret vinkelbeholder
3 En tykvægget konstruktion. 
3 Effektivt flow af materiale. 

3.    Inverted ”V” salt/sand baf-
flee and attached vibrator 

3  Det er en vibratorenhed, som gør, 
at man med 100% sikkerhed kan 
sprede forskellige typer af salt/sand. 

3  Den er justerbar, så man kan 
bruge den efter behov. 

4.     ½ hestekraft, 12 volts 
elektrisk drivsystem 

3  Lav vedligeholdelse, stærke 
materialer og en kommerciel 
driftsikker højt- ydende 
elektrisk motor.

3  Vandresistent og forseglet for 
fugt og lignende.

3  Der er to smøresteder for enkel 
vedligeholdelse. 

3  Drives af en fødesnegl.

5.     Nem af- og påmontering 
af spredetallerken (for 
adgang til trækkrog) 

3    Spredetallerken designet 
 for let afmontering. 

3  Trækkrogen kan bruges, når 
enheden er fjernet. 

3  Tallerken i et polyurethane 
materiale. 

6.  Uafhængig styring af   
    spredetallerken og 

fødesnegl
3  Kontrollerer spredetallerkenen 

og fødesneglen uafhængigt. 
3  For optimal kontrol af materiale 

og spredefunktion.

7.   Sikkerhedsnet
3  Sikrer at der ikke kommer 

klumper og andre 
fremmedlegemer ned i 
fødesystemet. 

3 Leveres som standardudstyr

8.   Dækken
3  Er en overdækning til 

beholderen, som holder 
materialet frit for vand og andre 
fremmedlegemer. 

9.    Kvalitets ledningsnet 
indkapslet mod ir 

3  Det er et installationssæt af det 
elektriske system - i meget høj 
kvalitet og med el-stik, som 

 ikke irrer.
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Ingen brændstofmotorer, 
ingen remskiver, ingen 
tandhjul, ingen remme,

ingen kæder!



AccuSpray er et unikt væske de-icing system, 
som kan bruges enten direkte til afisning eller 
sammen med SnowEx tørsaltspreder. 

Spredning af væske før tørsalt hjælper til at accelerere 
smelteprocessen, og det er ideelt i situationer, hvor akut afisning 
er nødvendig. AccuSpray bruger en jetdyse til at sprede væsken. 
Når man bruger AccuSpray som direkte afisning, er der tre rustfrie 
dyser, man kan sætte i positionsindstillinger: high-flow, low-
flow eller wide fan sprays. Når man optimerer spredesystemet, 
reducerer man forbruget af væske. 

AccuSpray systemet er designet til at kunne bruges sammen 
V-Maxx, SP-8500, SP-9300 og SP-9500 og leveres komplet 
med rør og fittings m.v. for installation. Baseret på en 285 liters 
hovedtank, som kan udvides med sidetanke, kan kapaciteten 
komme op på 1420 liter. AccuSpray udnytter de egenskaber, 
der er på SnowEx, såsom den digitale kontrol, 12 volts motor og 
nogle kraftige polyethylene tanke. 

Nøgleord: 
3  285 liters tank, som kan udvides til 850 eller 1420 liter ved 

tillæg af 285 liters sidetanke  
3 Stabilt 12 volt power system
3 Nem installation og montering 
3 Styres via digital kontrol 
3 Uafhængig af afisningsudstyr bruges det samme system
3 Kan anvendes til de fleste flydende afisningsvæsker 
3 Øger effektiviteten af tørsalt

PWS-100 Pro enheden er designet til det perfekt match af SP-
1575 og SP-1875 sprederne. Det er et selvkørende system, som 
bruger en 114 liters vandtank og en simpel on/off kontakt og 
som er effektiv til at lave en afisning. 

Brug af væsker som vintervedligeholdelse i stedet 
for salt - traditionelle tørsalt- løsninger er en meget 
populær produktserie hos SnowEx. VSS serien 
dækker de fleste behov. Det er et valg mellem tre 
størrelser af korrosionsfrie polyethylene tanke, 
som indeholder afisningsvæsker og som støttes 
af et kraftfuldt, stabilt 12 volt pumpesystem med 
bom og lanse. Bommen er udstyret med vertikale 
spraydyser  på hovedbommen og med sidedyser i 
hver side (optionelt). 

For at udvide anvendeligheden af VSS systemet tilbydes 
også som tilbehør en håndlanse med 30 meter slange, som 
gør, man kan afise steder, hvor man ikke kan komme til med 
et almindeligt køretøj - såsom trapper, smalle passager og 
lignende. VSS sprederens mange anvendelsesmuligheder kan 
bruges til de fleste af de afisningsvæsker, der findes, og der er 
et tilbehørsprogram, som passer til.

3    3-positions sprededyser i bommen – Single-jet, 
triple-jet og wide fan  

3  Zone-spredningskontrol – Vælg forskellige kombina-
tioner af bom, der skal være aktiv, venstre og højre 
med mere 

3 Spredebredde op til 7,6 meter  

Nøgle funktioner: 
3  Ideel til brug for ladbiler, trucks og andre mindre køretøjer med 

fladt lad. Den kan også monteres på en trailer 
3 Det er et rigtig godt alternativ til de traditionelle tørsaltspredere
3 Stort tilbehørsprogram til sammensætning efter forskellige behov
3 Et driftsikkert 12 volts power system med digital kontrolpult 
3 Vælg imellem 378, 757 eller 1135 liters tanke
3  Tilbehør 30 meter slange med lanse på en kraftig 

slangekassette 
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AccuSpray VSS spray system

...or pick-up beds

Ideal for use in UTV’s...

Curb spray nozzle

PWS 100

PWS 175 (285 litre) PWS 225 (850 litre)

PWS 375 (1420 litre)

Hand spray wand

VSS-1000 (378 litre) VSS-2000 (757 litre) VSS-3000 (1135 litre)

VSS-1000

VSS-2000

Ideel

lufthavne
til 
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 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500

Dry free-flowing salt 3 – 3 s 3 s 3 s 3 s 3 – – – –

Moist salt – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Wet salt – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sand – – – 3 3 3 3 3 3 3 3

50:50 sand/salt mix – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bagged ice melters 3 3* – – – – 3 – – – –

Calcium flake – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Spreading materials guide

Please note: this chart is a general guide and not all-inclusive. 
Broadwood International will not be held responsible for spreader / spread material incompatability.

12V spreder – tekniske specifikationer
 

With 9 models, 12 mounting systems and numerous optional extras to choose from, there is a SnowEx solution to meet your needs:

Electrical:
Speed Controller  Weather-proof epoxy encapsulated design with dial speed control. 

 Variable speed dial controller with digital display for spreading width and digital system status and circuit protection. 

 Dual independent auger/spinner speed and flow control system digital display with system status and circuit protection. 

Wiring Harness  12 gauge 2 conductor cable c/w moulded plugs. 

 Completely loomed 10 gauge GxL high temperature automotive wiring with plugs. 

Construction: 
Frame Frame Heavy duty modular steel frame.

Hopper  One-piece safety yellow high density Polyethylene; UV protected.

Motor  12-volt sealed direct drive motor. 

Spinner Transmission  Maximum torque transmission with bronze gear and grease filled. 

Auger-Drive Assembly  Heavy duty steel auger, coupled to maximum torque transmission. 

Finish  Electrostatic powder finish. 

Mounting  Heavy duty ratchet straps, combined with adjustable stop brackets and bolt-in-place rails. 

Standard Equipment:
Top Screen  8mm steel rod grid. 

Weather Cover  Rigid cover c/w securing hooks. 

Fitted Tarp  Heavy duty c/w bungee tie down kit. 

Vibrator 12-volt DC heavy duty vibrator. 

Brake Light  Horizontal bar type with lead. 

Inverted Vee  2 piece assembly for use with 100% salt or 100% sand. 

Options:
Weatherproof Speed Epoxy encapsulated variable speed dial controller.  (D6173T)

Controller  

Optimum Flow Kit  Additional vibrator and dual pitch baffle improves material flow for optimum performance.  (OFK-020) 

Gate Kit  Stainless steel gate and 3m cable for material calibration and flow control of free-flowing materials.  (GAK-020)

Adjustable Deflector  Protects foliage and borders from salt damage, and prevents wastage of material by restricting spread width.  (ADF-020)

AccuSpray  285 litre tank, optional extra 285 litre saddle tanks, can be used for de-icing or for pre-wetting whilst spreading.

Tube Restrictor Kit Two piece restrictor tube for use with free-flowing material.  (TRK)
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Specifications

 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500

Capacity 76 litre 163 litre 163 litre 254 litre 400 litre 800 litre 1070 litre 1070 litre 1600 litre 2300 litre 3200 litre

Spreading width 1.5 - 7.5m 1.5 - 12m 1.5 - 12m 1.5 - 9m 1.5 - 12m 1.5 - 12m 1.5 – 9m 1.5 - 12m 1.5 - 12m 1.5 – 12m 1.5 - 12m

Amperage draw (max) 3.5A 12-15A 25-30A 25-30A 25-30A 25-30A - 30-59A 30-59A 30-59A 30-59A

Spinner diameter 254mm 254mm 254mm 300mm 300mm 300mm 450mm 300mm 300mm 300mm 300mm

Weight (empty) 22.7kg 48kg 55kg 81kg 150kg 161kg 447kg 295kg 354kg 426kg 463kg

Height 737mm 890mm 895mm 914mm 670mm 914mm 1520mm 890mm 991mm 1010mm 1220mm

Width 762mm 960mm 960mm 1321mm 1232mm 1232mm 1630mm 1220mm 1219mm 1370mm 1320mm

Depth / length 533mm 630mm 750mm 609mm 1702mm 1702mm 3250mm 1980mm 2680mm 2740mm 3050mm

Floor length – – – – 1270mm 1270mm - 1220mm 2210mm 2540mm 2692mm

Floor width – – – – 864mm 864mm - 1130mm 1130mm 1260mm 1220mm

Quick reference chart

Specifications may change without notice.

1514
s if fitted with TRK kit

* if fitted with GAK-020 gate kit




